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  לצדק גבוה משפט כבית בשבתו

 2335/19 בג''ץ
 וסולברג הנדל מלצר, השופטים כב' בפני

 
 
 

 580634582 ע''ר הרפואי, הקנאביס עמותת                :העותרת

 מזרחי יסמין הדין עורכי משרד באמצעות
 מזרחי יסמין עוה''ד ב''כ ע''י

 נתניה פולג א.ת. 15 ישראל גיבורי מרח'
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 אביב תל ,30 גבירול אבן מרח'
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  - נגד -

 והיק''ר סגנו הבריאות, שר - הבריאות משרד .1  :המשיבים

  החקלאות שר - החקלאות משרד .2

 בג''צים מחלקת - המדינה פרקליטות באמצעות שניהם
 רוזנברג רן עו''ד באמצעות

 9711054 מיקוד ירושלים, ,31 דין-א צלאח רח'
 6467011-02 פקס': ;6466590-02 טל':

 dep@justice.gov.il-HCJ דוא"ל:

 514263771 ח.פ. בע''מ, עולם תיקון .3

  בלכר רועי עוה"ד ב"כ ע"י
  עמיתי עדי ו/או נאסר מוהנד ו/או

 ושות' בלכר רובינשטיין, קריספין,
 5126112 ברק, בני ,7 מצדה רח' ,4 ב.ס.ר. מגדל
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2019 דצמברב 15  
 לכבוד לכבוד

 עו"ד שרונה עבר הדני מר יובל לנדשפט
 הלשכה המשפטית מנהל היחידה לקנאביס רפואי

 משרד הבריאות משרד הבריאות
 ירושלים ירושלים

  
  

 
 עמותת הקנאביס הרפואי נגד משרד הבריאות 2335/19בג"ץ הנדון: 

 
למתן הוראות   2019בדצמבר   12מיום    "(בית המשפט)להלן: "  המשפט העליוןביחס לפנייתנו לבית  

שהוגשה על ידי בא כוח מטעמנו,  "(הפניה" ולקיום דיון דחוף בדבר יישמו של צו הביניים )להלן:
 את הנקודות הבאות:   ברצוננו להבהיר בפניכם

 
האחריות למטופליה בעבר בהווה "( שמה על דגלה את החברה" קנדוק בע"מ )לעיל ולהלן: .א

 ובעתיד;
 

בהתאם להוראות  לאורך השנים, החל ממועד הקמתה ועד למועד זה, החברה פעלה .ב
 1587ממשלה מס' החלטת ה יישוםלרבות הרגולציה לפיקוח על פעילות הקנאביס הרפואי 

 "(האסדרה החדשה)להלן: "  בה נקבע המתווה להסדרת תחום הקנאביס הרפואי ולמחקר
   ;וכן כל הנהלים והתקנות 

 
בהתאם   מקור אספקה מפוקח של קנאביס לשימוש רפואי  תריליצהאסדרה החדשה נועדה   .ג

לאפשר  , וכן(GMP) לכללי איכות ובטיחות המתאימה למוצרים המשמשים ברפואה
  ;זמינות רבה יותר של קנאביס לשימוש רפואי איכותי

 
החברה השקיעה משאבים רבים, לרבות  לצורך עמידה בדרישות האסדרה החדשה .ד

החברה הייתה בין  ובהתאם ,ומקצועי השקעות כספיות נרחבות וגיוס כוח אדם איכותי
-IMC לגידול בהתאם לתקןרישיון משרד הבריאות  החברות הראשונות בישראל לקבלת

GAP  .  ביצוע לרבות    בתחום הקנאביס הרפואי  ומחקר  בפיתוח  משקיעהמעבר לכך, החברה
מטופלים בעלי  על GMPקלינית של מוצרי היעילות הם קליניים לצורך הוכחת מחקרי
  ;רפואיות שונות תהתוויו

 
 של קבוע במחיר נמכרו Non-GMP הרפואי הקנאביס מוצרי לפיו ,הישנה האסדרה מודל .ה

 מבוסס  ללא קשר בכמות הנצרכת  "ח,ש  100  של  שילוח  דמי  בתוספת,  )כולל מע"מ(  "חש  370
בעקבות יישום  שהופסקו משמעותיתנמוכות  בעליותוייצור בסיסיים  גידולעל תהליכי 

 במהלך ותאםה לא 2012 בשנת נקבע מחירה בנוסף. המשרד הנחיותו הממשלה החלטת
מהותית של גורמי הייצור הנדרשים לרבות כוח אדם, מים, חשמל,   התייקרות  ףא  לעהשנים  

    ;'וכובדיקות מעבדה 
 

בהתאם להנחיות המשרד להסבת מטופלי הסדרה ישנה לבתי המרקחת עבר חלק ממטופלי  .ו
  ;של החברה באמצעות מרשמים בבתי מרקחת GMPהחברה לרכוש את מוצרי 

 
לפיהן  5.12.2019ומיום  6.10.2019ות בית המשפט מימים החלטהחברה מיישמת את  .ז

אך  ."(תקופת הביניים" )להלן: 31.3.2020הוארכה תקופת האסדרה הישנה עד ליום 
לבתי  להסבת המטופליםו  Non GMPלהפסקת ייצור משרד הבריאות  בשילוב הנחיות

היקף את מלוא ספק ל אינו יכול Non GMPמלאי מוצרי  ,GMP  המרקחת לקבלת מוצרי
 במחירי אסדרה ישנה;  GMPועל כן מספקת החברה גם מוצרי  מטופלי האסדרה הישנה
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 בתקופת הביניים אסדרה ישנה מחיריומכירתם ב GMPהכרוכות בייצור מוצרי  עלויות כי  יודגש

  .סבירהאינה  כאמור
 

כיצד מצופה מהחברה לפעול  מעוניינת החברה לקבל את הבהרת משרד הבריאות בהתאם לכך,
 האם  , לרבותמטופליה שעברו לאסדרה החדשה, ביחס ל31.3.2019במהלך תקופת הביניים עד ליום  

  .לבתי המרקחת GMPממוצרי ה להפנות חלק  יתאהחברה רש
 
 

,בברכה   
 קנדוק בע"מ

 
 העתק: 

 
 KRB    , משרדרואי בלכר ונגה רובינשטיין"ד הוע
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